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                  Barn- och utbildningsförvaltningen   2016-09-27 
 
 

Sammanställning beslut Förskoleklass – årskurs 6 skola inkl. särskola och fritidshem i 
centralorten 
 
 
2014-05-14 
KS § 110   KS 2014/153 
Uppdrag till Åmåls kommunfastigheter med anledning av läget på Rösparksskolan 
Kommunstyrelsen uppdrar åt Åmåls kommunfastigheter AB att vidta de omedelbara åtgärder som 
krävs på grund av ärendets brådskande karaktär samt återkomma gällande finansiering. 
 
2014-05-27  
KS § 142  KS 2014/153 
Uppdrag till Åmåls kommunfastigheter med anledning av läget på Rösparksskolan 
Kommunstyrelsen antar förslag till alternativa skollokaler inklusive placering för Rösparksskolan från 
och med höstterminen 2014. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa ägardirektivet. Kommunstyrelsen 
uppdrar åt Åmåls kommunfastigheter AB att vidta de omedelbara åtgärder som krävs på grund av 
ärendets brådskande karaktär samt återkomma gällande finansiering. 
 
2014-05-27  
KF § 92  KS 2014/153 
Uppdrag till Åmåls kommunfastigheter med anledning av läget på Rösparksskolan 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ägardirektivet Åmåls kommun uppdrar åt Åmåls 
kommunfastigheter AB att vidta de omedelbara åtgärder som krävs på grund av ärendets 
brådskande karaktär samt återkomma gällande finansiering. 
 
2014-08-20  
KS § 207  KS 2014/153 
Information om nuläget på Rösparksskolan. 
Informationen läggs till handlingarna 
 
2014-12-03  
KS § 288  KS 2014/153 
Ägardirektiv till ÅKAB om finansiering för ersättningsskola för Rösparksskolan 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge ägardirektiv till Åmåls kommunfastigheter AB 
att finansiera den merkostnad som uppstår för ersättningsskola på grund av de arbetsmiljöproblem 
som uppstått i Rösparksskolans ordinarie lokaler. Undervisning i ersättningsskolan är planerad att ske 
under två år, med start i augusti 2014. Den totala kostnaden beräknas uppgå till 13,2 miljoner kronor 
under perioden. 
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2014-12-17  
KF § 287  KS 2014/153 
Ägardirektiv till ÅKAB om finansiering för ersättningsskola för Rösparksskolan 
Kommunfullmäktige beslutar att ge ägardirektiv till Åmåls kommunfastigheter AB att finansiera den 
merkostnad som uppstår för ersättningsskola på grund av de arbetsmiljöproblem som uppstått i 
Rösparksskolans ordinarie lokaler. Undervisning i ersättningsskolan är planerad att ske under två år, 
med start i augusti 2014. Den totala kostnaden beräknas uppgå till 13,2 miljoner kronor under 
perioden.  
 
2015-03-11  
KSAU § 31, KS § 84, KF § 50   KS 2014/153 
Val av politisk styrgrupp gällande ny- eller ombyggnation av grundskola samt information om 
processplan. 
Arbetsutskottet beslutar att kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med barn- och 
utbildningsnämndens presidium utgör den politiska styrgruppen gällande till arbetet med ny- eller 
ombyggnation av Rösparksskolan i Åmåls kommun.  
 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för kännedom.  
 
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 
 
2015-04-29 Protokoll Styrgruppen 
§ 1 Frågeställningar, diskussionsunderlag styrgrupp april/maj 2015 
 

1. Hur tänker Ni/Du när man pratar om EN skola? 
2. Hur tänker Ni/Du när man pratar om TVÅ skolor? 
3. Vad är viktigast för Er/Dig när man pratar om skola för de lägre åldrarna (Förskoleklass – 

årskurs 6)? 
4. Hur vill Ni/Du att lokalerna ska kunna utnyttjas utöver skolverksamhet? 

a. Ansvar 
b. Kostnad – högre underhållskostnad 

5. Hur ser Ni/Du på behovet av idrottshall/gymnastiksal utifrån ett skolperspektiv kontra 
önskemål från föreningenslivet? 

a. Föreningslivet önskar en fullstor hall med läktare (innebandy) 
6. Hur ser Ni/Du på samhällsutvecklingen inom centralorten vad gäller 

a. Trafiksituation 
b. Tillgång till kommunala lokaler som t ex Södra skolan alt Rösparksskolan 
c. Föränderligt elevunderlag – ökning/minskning 

7. Hur ser Ni/Du på integrationsfrågan – utslussning av invandrarelever till en eller flera skolor 
utifrån lagstiftning (Kommunallagen, Skollag 2010:800) 

8. Övriga frågor 
 

Styrgruppen diskuterade ovanstående frågor och kom fram till att styrgruppen behöver information 
om följande: 

- Vilken status är det på Rösparksskolan i befintligt skick? Går det att renovera till en rimlig 
kostnad? 

- Är det MÖJLIGT att bygga EN Förskoleklass – årskurs 6 skola inkl. särskola och fritidshem för 
ca 800 elever på Rösparksskolans område? 

- Vad behöver Åmåls kommun - en fullstor idrottshall med läktare i området alt en 
idrottshall/gymnastiksal för skolans behov? 

- Är det möjligt att bygga ett tillagningskök som servar såväl skolan på ca 800 elever som 
Åmålsgården med ca 300 portioner? 
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- Trafiksituation – vikten av närhet till skola, hur kommer trafiksituationen att påverkas med 
biltrafik, behov av gång och cykelvägar inkl. trafiksituationen i centrum och via 
järnvägsövergången. 

- Vikten av flexibla lokaler, att de går att utöka och minska utifrån behov. 
Styrgruppen gav kommunchef Jeanette Lämmel och förvaltningschef Catrin Eriksson i uppdrag att se 
över vem/vilka som kan svara på ovanstående frågor – genomföra utredningar. 

 
Utredningarna ska enligt processplanen vara klara 31 augusti 2015, vilket kan bli svårt med tanke på 
semestrar men kvarstår som arbetsplan. 
 
2015-05-08 Protokoll Styrgruppen 
§ 1 Utredningsuppdrag 
 
Markundersökning – går det att bygga på markområdet till en rimlig kostnad utan att riskera 
fukt/mögelskador t ex? 
 
Markyta – är det möjligt att bygga EN skola för ca 800 elever på området inkl. väl tilltagna lekyta? 
 
Trafikutredning – kostnader? Genomförandeplan 
 
Kök – är det möjligt att bygga ett storkök som ska serva skolan och Åmålsgården? 
 
Gymnastiksal/idrotthall – är en fullstor hall tillräcklig för 800 elever? Vad kostar det att bygga dem 
MED läktare respektive UTAN läktare? 
 
Moduler – går det att placera moduler på området? Vad kostar de och vilken livslängd har de? 
 
Att ta hänsyn till längre fram: 

 Hållbarhetsperspektiv 

 Miljö – miljöperspektiv (material, solceller etc.) 

 Flexibla lokaler – avskiljbara – kunna användas till andra saker beroende på antal 
elever……………. 

 
2015-10-01 Protokoll Styrgruppen  
§1 Presentation av utredningsuppdrag 
Markundersökning – går det att bygga på markområdet till en rimlig kostnad utan att riskera 
fukt/mögelskador t ex?  
 
Mikael Hedlund/ÅKAB – redovisning av provtagning.  
Svar på frågan är det möjligt att bygga En skola för 800 elever på Rösparksskolans område – JA. 
 
Markyta – är det möjligt att bygga EN skola för ca 800 elever på området inkl. väl tilltagna lekytor? 
Ingela Marberg – arkitekt, Tengbom – redovisning av förslag att utifrån markytan och markens 
beskaffenhet enligt modell.  
 
Svar på frågan är det möjligt att bygga En skola för 800 elever på Rösparksskolans område – JA, men 
idrottshall/gymnastiksal får ej plats. Det finns ej heller särskilt stora möjligheter att förändra 
byggnadens utformning på grund av att marken är kuperad. 
 
Trafikutredning – kostnader? Genomförandeplan 
Teknik- och fritid presenterade en enkel trafikutredning. 
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Svar på frågan är det möjligt att bygga En skola för 800 elever på Rösparksskolans område med 
hänsyn till trafiksituation – JA. 
 
Kök – är det möjligt att bygga ett storkök som ska serva skolan och Åmålsgården? 
Elisabeth Ekfeldt, kostchef och Ingela Marberg, arkitekt Tengbom 
Svar på frågan är det möjligt att bygga ett storkök som kan serva en skola för 800 elever och 
Åmålsgården - JA 
 
Gymnastiksal/idrotthall – är en fullstor hall tillräcklig för 800 elever? Vad kostar det att bygga dem 
MED läktare respektive UTAN läktare?  
Det är inte tillräckligt med en fullstor hall, det behövs tre disponibla salar för att täcka behovet för 
800 elever. 
 
Moduler – går det att placera moduler på området? Vad kostar de och vilken livslängd har de? 
Nej, markytan räcker inte till för att placera tillräckligt många moduler på för 800 elever. 
 
Att ta hänsyn till i det fortsatta arbetet: 

 Hållbarhetsperspektiv 

 Miljö – miljöperspektiv (material, solceller etc.) 

 Flexibla lokaler – avskiljbara – kunna användas till andra saker beroende på antal 
elever……………. 

 
2015-10-14  
KS § 282 KS 2014/153 
Uppdrag till Åmåls kommunfastigheter AB om upphandling av partneringentreprenör gällande 
Södra skolan, Rösparksskolan och Kristinebergskolan. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
Åmåls kommunfastigheter AB ges i uppdrag att påbörja en upphandling av partneringentreprenör 
avseende enheten grundskola: 

- Område A, Södra skolan 
- Område B, Rösparksskolan 
- Område C, Kristinebergskolan 

Syftet är att i ett tidigt skede kunna ta fram en kostnadskalkyl för respektive objekt och olika 
alternativ. 
 
2015-10-28  
KF § 217 KS 2014/153 
Uppdrag till Åmåls kommunfastigheter AB om upphandling av partneringentreprenör gällande 
Södra skolan, Rösparksskolan och Kristinebergskolan. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
Åmåls kommunfastigheter AB ges i uppdrag att påbörja en upphandling av partneringentreprenör 
avseende enheten grundskola: 

- Område A, Södra skolan 
- Område B, Rösparksskolan 
- Område C, Kristinebergskolan 

Syftet är att i ett tidigt skede kunna ta fram en kostnadskalkyl för respektive objekt och olika 
alternativ. 
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare att Styrgruppen får i uppdrag att ta fram en tydlig  
uppdragsbeskrivning och att återkomma med redovisning i fullmäktige senast i januari 2016.  
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2015-11-25 Protokoll Styrgruppen 
§ 1 Uppdrag och återrapport till fullmäktige av uppdragsbeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade att Styrgruppen får i uppdrag att ta fram en tydlig 
uppdragsbeskrivning och att återkomma med redovisning senast i januari 2016. (28 oktober 2015 KF 
§ 217) 
 
Styrgruppen enas om följande uppdragsbeskrivning: 

- Teknik- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda trafiksituationen ytterligare, 
inklusive cykel- och gångvägar. Uppdraget överlämnas till tillväxt- och 
arbetsmarkandsutskottet för kännedom. 

- Barn- och utbildningsförvaltningen och kommunikatören får i uppdrag att ta fram en 
kommunikationsplan för medborgardialog. 

- Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en processplan för personal- och 
elevmedverkan samt medverkan av vårdnadshavare. 

- Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utse arbetsgrupper utifrån processplan 
för medborgardialog och elev- och personalmedverkan samt medverkan av vårdnadshavare. 
Arbetsgrupperna ska förse styrgruppen (det vill säga barn- och utbildningsnämndens och 
kommunstyrelsens respektive arbetsutskott tillsammans med ansvariga tjänstemän) med 
underlag. 

Exempel på arbetsgrupper är: 
o Personalgrupper från olika yrkeskategorier 
o Elevgrupp 
o Grupp av vårdnadshavare 

- Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att hitta eventuell tillfällig alternativ lokal 
för förskolan Björkens verksamhet. 

- Barn- och utbildningsförvaltningen och integration- och arbetsmarknadsförvaltningen får i 
uppdrag att se över Karlbergskolans lokaler, nyttjande och funktion. 
 

Styrgruppens beslut 
1. Styrgruppen ger uppdrag till berörda enligt ovan. 
2. Ovanstående uppdragsbeskrivning återrapporteras till kommunfullmäktige för kännedom. 

 
§ 2 Komplettering av tidigare beslut om partneringupphandling  
ÅKAB har tidigare fått i uppdrag av kommunfullmäktige att upphandla partneringentreprenör för 
följande projekt inom Enheten grundskola (28 oktober 2015 KF § 217): 

 Område A, Södra skolan 

 Område B, Rösparksskolan  

 Område C Kristinebergskolan 
 
Utredning visar att detta beslut behöver kompletteras med Enheten förskola så att även Nolby och 
Björkens förskolor innefattas. 
 
När partneringentreprenör är upphandlad ska styrgruppen ge direktiv för vilka objekt som ska 
utredas vidare och kostnadsberäknas. Slutligt beslut om byggnation fattas av kommunfullmäktige. 
 
Styrgruppens beslut 
Styrgruppen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 
Kommunfullmäktiges beslut om partneringentreprenör (28 oktober 2015 KF § 217) utökas att även 
omfatta Enheten förskola. 
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2015-12-02  
KS § 340 KS 2014/153 
Komplettering av tidigare beslut om partneringupphandling om skola 
Kommunfullmäktiges beslut om partneringentreprenör (28 oktober 2015 KF § 217) utökas att även 
omfatta Enheten förskola. 
 
2015-12-02  
KS § 341 KS 2014/153 
Återrapport till fullmäktige av uppdragsbeskrivning om partnerinupphandling om skola 
Kommunfullmäktige beslutade att Styrgruppen för skolans utredning får i uppdrag att ta fram en 
tydlig uppdragsbeskrivning och att återkomma med redovisning senast i januari 2016. (28 oktober 
2015 KF § 217). 
Styrgruppen har 25 november 2015 enats om följande uppdragsbeskrivning och att 
uppdragsbeskrivningen ska återrapporteras till kommunfullmäktige för kännedom: 

- Teknik- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda trafiksituationen ytterligare, 
inklusive cykel- och gångvägar. Uppdraget överlämnas till tillväxt- och 
arbetsmarkandsutskottet för kännedom. 

- Barn- och utbildningsförvaltningen och kommunikatören får i uppdrag att ta fram en 
kommunikationsplan för medborgardialog. 

- Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en processplan för personal- och 
elevmedverkan samt medverkan av vårdnadshavare. 

- Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utse arbetsgrupper utifrån processplan 
för medborgardialog och elev- och personalmedverkan samt medverkan av vårdnadshavare. 
Arbetsgrupperna ska förse styrgruppen (det vill säga barn- och utbildningsnämndens och 
kommunstyrelsens respektive arbetsutskott tillsammans med ansvariga tjänstemän) med 
underlag. 

Exempel på arbetsgrupper är: 
o Personalgrupper från olika yrkeskategorier 
o Elevgrupp 
o Grupp av vårdnadshavare 

- Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att hitta eventuell tillfällig alternativ lokal 
för förskolan Björkens verksamhet. 

- Barn- och utbildningsförvaltningen och integration- och arbetsmarknadsförvaltningen får i 
uppdrag att se över Karlbergskolans lokaler, nyttjande och funktion. 

 
2015-12-16 
KF § 259 KS 2014/153 
Återrapport till fullmäktige av uppdragsbeskrivning om partneringupphandling om skola 
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.  
Sammanfattning som enligt 2015-12-02 KS § 341 
 
KF § 260 KS 2014/153 
Komplettering av tidigare beslut om partneringupphandling om skola 
Kommunfullmäktiges beslut om partneringentreprenör (28 oktober 2015 KF § 217) utökas även 
omfatta Enheten förskola.  

 
2016-01-28 Protokoll styrgrupp 

§ 1 Genomgång av uppdrag och uppföljning av den återrapport som gjordes till 
kommunfullmäktige den 16 december av uppdragsbeskrivning 
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Kommunsfullmäktige beslutade att Styrgruppen får i uppdrag att ta fram en tydlig 
uppdragsbeskrivning och att återkomma med redovisning senast i januari 2016. (28 oktober 2015 KF 
§ 217) 
 

Uppdrag beslutade av styrgruppen 2015-11-25: 
- Teknik- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda trafiksituationen ytterligare, 

inklusive cykel- och gångvägar. Uppdraget överlämnas till tillväxt- och 
arbetsmarkandsutskottet för kännedom. 

- Barn- och utbildningsförvaltningen och kommunikatören får i uppdrag att ta fram en 
kommunikationsplan för medborgardialog. 

- Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en processplan för personal- och 
elevmedverkan samt medverkan av vårdnadshavare. 

- Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utse arbetsgrupper utifrån processplan 
för medborgardialog och elev- och personalmedverkan samt medverkan av vårdnadshavare. 
Arbetsgrupperna ska förse styrgruppen (det vill säga barn- och utbildningsnämndens och 
kommunstyrelsens respektive arbetsutskott tillsammans med ansvariga tjänstemän) med 
underlag. 

Exempel på arbetsgrupper är: 
o Personalgrupper från olika yrkeskategorier 
o Elevgrupp 
o Grupp av vårdnadshavare 

- Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att hitta eventuell tillfällig alternativ lokal 
för förskolan Björkens verksamhet. 

- Barn- och utbildningsförvaltningen och integration- och arbetsmarknadsförvaltningen får i 
uppdrag att se över Karlbergskolans lokaler, nyttjande och funktion. 

 

§ 2 Genomgång av nuläge vad gäller uppdrag 
 
1. Helen Halvardsson, Teknik- och fritidsförvaltningen berättade om förutsättningar för en cykelväg 
genom centrum där det är av stor vikt att näringsidkare och övriga intresserade får vara delaktiga i 
processen.  
 
Frågeställning som kom upp i styrgruppen; kan ett alternativt stråk via Lunnegatan och 
Västerlånggatan göras attraktivt som alternativ till cykelväg på Kungsgatan? 
 
2. Kommunikationsplan 
Kommunikationen ska präglas av öppenhet, och så mycket information som möjligt kommuniceras 
på hemsidan. Fysiska informations-/dialogmöten ska erbjudas efter hand. 
 
3. Processplan 
En processplan är framtagen och arbete i de olika arbetsgrupperna är påbörjat enligt följande 
8 januari + 15 januari 2016 personal och politiker 
26 januari vårdnadshavare 
Vecka 3 + 4 elever, via elevråd och klassråd 
 
Arbetet har fokuserat på funktion, synpunkter och tankar kring inomhusmiljö och utemiljö samt 
övriga synpunkter. 
 
3 februari lämnas framtaget material från arbetsgrupperna över till Tengbom och ansvarig arkitekt 
Ingela Marberg för vidare bearbetning. 
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Arbetet i arbetsgrupperna fortsätter sedan under februari och mars 2016 med studiebesök och 
diskussioner kring hur vill vi och hur ska vi arbeta tillsammans? 
 

§ 3 Styrgruppens beslut 
 

1. Styrgruppen beslutade att ge arbetsgrupperna i uppdrag att ta fram idéer på hur 
skollokalerna kan samutnyttjas på bästa så att lokalerna används maximalt då en skola rent 
generellt är dyra lokaler för en kommun då nyttjandegraden är låg. Särskilt i Förskoleklass 
och de lägre årskurserna.  
 
Det är nödvändigt att lokalerna är flexibla och kan samutnyttjas i så hög utsträckning som 
möjligt för att hålla nere kostnaderna för såväl investering (antal kvadratmeter) som drift. 
 

2. Styrgruppen beslutade att arbetet fortsätter enligt den framtagna processplanen med 
fortsatt arbete i arbetsgrupper med framtagande av underlag vad gäller inomhusmiljö och 
utomhusmiljö. 
 

3. Styrgruppen beslutade att arbetet intensifieras när partneringentreprenör finns tillgänglig. 
 

4. Styrgruppen beslutade att ta fram underlag för information och diskussion och för beslut om 
inriktning i Kommunfullmäktige i februari/mars 2016 om en Förskoleklass – årskurs 6 skola i 
centralorten. 

 

2016-03-09  
KS § 62 KS 2014/153 
Information för fortsatt arbete med skola för Förskoleklass – årskurs 6 i centralorten 
Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om förslag från styrgruppen för skolan utveckling 
angående det kommande inriktningsbeslutet gällande grundskolan i Åmåls kommun. 
 
Informationen noteras och läggs till handlingarna. 
 
KS § 63 KS 2014/153 
Inriktning för fortsatt arbete med skola för Förskoleklass – årskurs 6 i centralorten 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta beslut om att fortsatt process och arbete ska 
inrikta sig mot en skola i centralorten för Förskoleklass - årskurs 6 för att få fram ett kostnadsförslag. 
Kostnadsförslaget blir sedan underlag för beslut i kommunfullmäktige. 
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2016-03-23 
KF § 51 KS 2014/153 
Inriktning för fortsatt arbete med skola för Förskoleklass – årskurs 6 i centralorten 
Kommunfullmäktige beslutar om att fortsatt process och arbete ska inrikta sig mot en skola i 
centralorten för Förskoleklass – årskurs 6 för att få fram ett kostnadsförslag. Kostandsförslaget blir 
sedan underlag för beslut i kommunfullmäktige. 
 
2016-04-20 Protokoll Styrgruppen 
§1 Information om byggnation i massivt trä 
Under mötet informerar Irene Malmberg, projektadministratör för ”Fyrbodal växer på träd”, Karin 
Stenlund, projektledare för ”Fyrbodal växer på träd” samt Björn Nordemoen från företaget iTre AS i 
Norge om byggnation i massivt trä. Mötet är ett steg i processen inför den kommande 
skolbyggnationen.  
 
Projektet ”Fyrbodal växer på träd” har tidigare bidragit med kunskap och erfarenhet i 
upphandlingsprocesser rörande byggnation i trä. iTre AS har projekterat och byggt flera byggnader i 
massivt trä. Under mötet bidrar de med kunskap och inspiration till styrgruppen för 
skolbyggnationen samt tjänstemän i Åmåls kommun.  
 
Informationen från dagens möte noteras och tas med i den fortsätta processen av skolbyggnationen.  
 
2016-04-27  
KS § 141 KS 2014/153 
Ägardirektiv avseende fortsatt arbete med skola för Förskoleklass - ¨årskurs 6 i centralorten – 
kompletterande beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att se tidigare fullmäktigebeslut från 2015 (§ 217 och 
§ 260) samt 2016 (§ 51) som givna ägardirektiv till Åmåls kommunfastigheter AB. 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna Håkan Sandbergs (L) inspel gällande elevprognos för Åmåls 
kommun F-Åk 6 till ”Styrgruppen för skolans utveckling”. 

Kommunfullmäktige tog den 28 oktober 2015 (§ 217) beslut att ge Åmåls kommunfastigheter AB i 
uppdrag att påbörja en upphandling av partneringentreprenör avseende enheten grundskola. Den 16 
december 2015 (§ 260) tog kommunfullmäktige ett kompletterande beslut om att 
partneringentreprenör utökas till att även omfatta enheten förskola. När partneringentreprenör 
upphandlas skulle styrgruppen för skolans utveckling ge direktiv för vilka objekt som vidare ska 
utredas och kostnadsberäknas. 
 
I kommunfullmäktige den 23 mars 2016 (§ 51) togs ett inriktningsbeslut som innebar att den 
fortsatta processen ska inrikta sig mot en skola för Förskoleklass - årskurs 6 i centralorten för att få 
fram ett kostnadsförslag. Kostnadsförslaget kommer sedan ligga till underlag för beslut i fullmäktige. 
Förtydligande av ägardirektiv kring ombyggnation/nybyggnation av förskola/skola klargör vilka 
förväntningar och krav som ställs på Åmåls kommunfastigheter AB. De beslut som 
kommunfullmäktige tagit under 2015 (§ 217 och § 260) samt 2016 (§ 51) ska till Åmåls 
kommunfastigheter AB ses som givna ägardirektiv. 
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2016-04-27 
KF § 123 KS 2014/153 
Ägardirektiv avseende fortsatt arbete med skola för Förskoleklass – årskurs 6 – kompletterande 
beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att se tidigare fullmäktigebeslut från 2015 (217 och § 260) samt 2016 (§ 
51) som givna ägardirektiv till Åmåls kommunfastigheter AB. 
 
2016-06-01 Protokoll Styrgruppen 
§1 Föreläsning av Anna Törnqvist, konstnär och arkitekt 
Föreläsningen utgick ifrån de 3 frågeställningar som har utkristalliserats efter forummöten kring F-6 
skola i centralorten och ombyggnation/nybyggnation/renovering av Tösse skola samt nybyggnation 
av Tösse förskola vilka är 
– VÅRA lokaler (inte dina eller mina) 
– Samarbete/samverkan kring VÅRA lokaler 
– Optimerad lokalanvändning 
 
2016-08-30 Protokoll Styrgruppen 
§1 Nulägesinformation 
Catrin Eriksson och Magnus Dalsbo informerade om nuläget där arbetet tillsammans med 
partneringentreprenör PEAB pågår med att ta fram underlag vad gäller kostnader för alternativ 1 en 
förskoleklass - årskurs 6 skola i centralorten och alternativ 2 - två skolor i centralorten där Södra 
skolan från och med hösten 2018 är en fullt utbyggd årskurs 4 - 6 skola med särskola och fritidshem 
och Rösparksskolan är en Förskoleklass - årskurs 3 skola inklusive fritidshem. 
 
Styrgruppens beslut 
Informationen noteras och läggs till handlingarna. 
 
§2 Prognos elevantal 
Enligt prognos från Statisticon maj 2016 ser födelsetalen för de närmaste 10 åren ut att ligga mellan 
115 - 120 barn. Prognosen visar dock på en fortsatt hög inflyttning varför det är svårt att göra 
beräkningar om antal elever som ska börja i respektive årskurs. De ekonomiska underlagen från PEAB 
beräknas på antal kvadratmeter/elev = ca 11 varför ett beslut behöver tas om vilket antal elever man 
beräknar bygga en alternativt två skolor för. 
 
Styrgruppens beslut 
Styrgruppen påpekar vikten av att inte bygga för litet och efterlyser möjligheter till flexibla lösningar. 
 
§ 3 Underlag och frågeställningar inför beslut om en alternativt två förskolor 
 
Alt 1: En förskoleklass - årskurs 6 skola, särskola och fritidshem på Rösparksskolans område  
 
Alt 2: Två skolor 
Södra skolan: årskurs 4 - 6, särskola och fritidshem 
Rösparksskolan: Förskoleklass - årskurs 3 och fritidshem 
 
– antal elever? ca 700 alt 800 elever? 
– miljöcertifiering, styrgruppen beslutar att sikta mot silver i arbetet men att själva certifieringen inte 
är det viktigaste. 
– önskemål finns om att fasaden ska bestå av sten och trä och smälta in i den omgivning som skog 
och mark utgör i Rösparksskolans område. 
– önskemål finns om träprofilering inomhus där ljudmiljön tillåter. 
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Vid bygge av en förskoleklass - årskurs 6 skola: 
 
Att ta hänsyn till inför beslut: 
– möjligheter att bygga en fullstor idrottshall + gymnastiksal. 
– möjligheter att nyttja Södra skolans matsal och röda byggnad till annan verksamhet inom BUF, t ex 
förskola. 
 
Vid bygge av en mindre skola, förskoleklass - årskurs 3 + fritidshem på Rösparksskolan och 
totalrenovering av Södra skolan till en årskurs 4 - 6 skola med särskola och fritidshem: 
 
Att ta hänsyn till inför beslut: 
– svårigheter att få bygglov på Södra skolan för tillbyggnation/nybyggnation på grund av prickad 
mark och liten markyta. 
– parkeringsmöjligheter på dagtid och kvällstid. 
– svårt med tillgänglighet för transporter till gymnastiksal 
– trafiksituation dagtid 
– ingen fullstor idrottshall - två gymnastiksalar dock bra ur ett barn/elevperspektiv. 
– modulhyra längre tid – nybyggd skola ca 2-2,5 år och Södra skolan ca 1 – 2 år 
– etablering längre tid - nybyggd skola ca 2-2,5 år och Södra skolan ca 1 – 2 år 
– skolgård Södra skolan – mindre pga. tillbyggnation och gymnastiksal 
 
Södra skolan kräver en totalrenovering av trappor och trapphus, ventilation, ytskikt, brandsäkerhet, 
utökat antal toaletter, ombyggnation/nybyggnation med arbetsrum och grupprum, slöjdsalar, 
hemkunskap och fritidshem. 
 
Styrgruppens beslut 
Styrgruppen beslutar att ovanstående faktorer tas med i det fortsatta arbetet tillsammans med 
partneringentreprenören PEAB. 
 
2016-09-13 Protokoll Styrgruppen 
§ 1 Genomgång av föregående protokoll 
 
Styrgruppens beslut 
Styrgruppen beslutade att ge partneringentreprenören PEAB i uppdrag att ta fram kostnad för att 
bygga skola, oavsett beslut om en eller två skolor, i träkonstruktion. 
 
Styrgruppen beslutade att ge partneringentreprenören PEAB i uppdrag att ta fram kostnad för 
underhåll av byggnader i träkonstruktion. 
 
Styrgruppen beslutade att bjuda in representanter från PEAB till nästa styrgruppsmöte tisdag den 27 
september kl. 15.00. 
 
Styrgruppen beslutade att bjuda in planingenjör Sofia Burhgard till nästa styrgruppsmöte tisdag den 
27 september kl. 15.00.  
 
2016-09-27 Protokoll Styrgruppen 
§ 4 Underlag och frågeställningar inför beslut om en alternativt två förskolor 
 
Alt 1: En förskoleklass - årskurs 6 skola inklusive särskola och fritidshem på Rösparksskolans område  
 
Alt 2: Två skolor 
Södra skolan: årskurs 4 – 6 inklusive särskola och fritidshem 
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Rösparksskolan: Förskoleklass - årskurs 3 och fritidshem 
 
– antal elever, ca 700 alternativ ca 800 elever? 
– miljöcertifiering, styrgruppen framför synpunkten om att oavsett alternativ ska arbetet sikta mot 
silver och att själva certifieringen är mindre viktigt. 
– önskemål finns om att fasaden ska bestå av sten och trä och smälta in i den omgivning som skog 
och mark utgör i Rösparksskolans område. 
– önskemål finns om träprofilering inomhus där ljudmiljön tillåter. 
 
Vid bygge av en förskoleklass - årskurs 6 skola: 
 
Att ta hänsyn till inför beslut: 
– möjligheter att bygga en fullstor idrottshall + gymnastiksal. 
– möjligheter att nyttja Södra skolans matsal och röda byggnad till annan verksamhet inom BUF,  
t ex förskola. 
 
Vid bygge av en mindre skola, förskoleklass - årskurs 3 inklusive fritidshem på Rösparksskolan och 
totalrenovering av Södra skolan till en årskurs 4 - 6 skola med särskola och fritidshem: 
 
Att ta hänsyn till inför beslut: 
– svårigheter att få bygglov på Södra skolan för tillbyggnation/nybyggnation på grund av prickad 
mark och liten markyta. 
– svårt med parkeringsmöjligheter på dagtid såväl som kvällstid. 
– svårt med tillgänglighet för transporter till gymnastiksal. 
– trafiksituation dagtid. 
– ingen fullstor idrottshall utan två gymnastiksalar, vilket dock är bra ur ett barn/elevperspektiv. 
– modulhyra längre tid – nybyggd skola ca 2-2,5 år och Södra skolan ca 1 – 2 år. 
– etablering längre tid - nybyggd skola ca 2-2,5 år och Södra skolan ca 1 – 2 år. 
– skolgård Södra skolan – mindre på grund av tillbyggnation och gymnastiksal. 
 
Södra skolan kräver en totalrenovering av trappor och trapphus, ventilation, ytskikt, brandsäkerhet, 
utökat antal toaletter, ombyggnation/nybyggnation med arbetsrum och grupprum, slöjdsalar, 
hemkunskap och fritidshem. 
 
Styrgruppens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
2016-09-27 Protokoll Styrgruppen 
§ 3 Inriktningsbeslut 

 
Styrgruppens inriktningsbeslut 
 
Som ett underlag för fortsatt beredning lämnar styrgruppen nedanstående inriktningsbeslut: 
 
1. Åmåls kommun ska bygga en skola från förskoleklass till årskurs 6 inklusive fritidshem och särskola. 
 
2. Skolbyggnadens stomme ska vara i betong och stål. 
 
3. Skolan ska byggas utifrån en prognos på 800 elever. 
 
4. Antal kvadratmeter per elev ska vara 11 m2, exklusive lokaler för idrott, musikskola samt storkök. 
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5. Miljöcertifieringen ska vara mot nivån Silver. Certifiering ska inte göras. Inriktningen ska vara mot 
en giftfri skola. 
 
6. Lokalyta för musikskolan, på cirka 90 kvm, ska finnas utöver behov för skolans verksamhet. 
 
7. Uppvärmning ska ske genom bergvärme inklusive tillgång till frikyla (aircondition). Eventuellt 
användande av solenergi för att driva bergvärmen får utredas vid senare tidpunkt. 
 
8.  Till skolan ska en idrottshall med läktare samt en gymnastiksal byggas. 
 
9. Flytt av Björkens förskola ska ske till en platsbyggd lokal, till skogsområdet vid Kristinebergs 
förskola. 
 
10. Skolans storkök ska byggas för att tillgodose både skolans behov och Åmålsgårdens behov. 
 
11. Skolan ska byggas för att kunna tillgodose Åmåls kommuns behov av särskola (träningsskola). 
 
 
2016-10-25 Protokoll Styrgruppen 
§2 Inriktningsbeslut 
Styrgruppen lämnar följande inriktningsbeslut som ett underlag för fortsatt beredning: 
Idrottshallen ska byggas med 7 meter fri höjd till taket. 
 


